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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0658/2008, του Manfred Habermann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την επέκταση σιδηροδρομικής γραμμής μέσω του Lilienthal κοντά στη Βρέμη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τα σχέδια επέκτασης σιδηροδρομικής γραμμής μέσω του 
προαστίου Lilienthal της Βρέμης, για την οποία ισχυρίζεται ότι παρασχέθηκε ενίσχυση από 
την ΕΕ. Αμφιβάλλει για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου και θεωρεί ότι η 
σχεδιαζόμενη γραμμή θα δημιουργήσει προβλήματα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον
της περιοχής. Καθώς θεωρεί ότι η υλοποίηση του έργου συνεπάγεται διάφορες παραβιάσεις
της νομοθεσίας της ΕΕ, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για σχέδια που έχουν ως στόχο την επέκταση σιδηροδρομικής 
γραμμής μέσω του προαστίου Lilienthal της Βρέμης, για την οποία ισχυρίζεται ότι 
παρασχέθηκε ενίσχυση από την ΕΕ. Αμφιβάλλει για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου 
και θεωρεί ότι η σχεδιαζόμενη γραμμή θα δημιουργήσει προβλήματα στο φυσικό και 
δομημένο περιβάλλον της περιοχής. Θεωρεί ότι η υλοποίηση του έργου συνεπάγεται 
διάφορες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ.

Λήψη αποφάσεων για αποκεντρωμένα σχέδια

Η Αρχή Διαχείρισης ενός επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 
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συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ για μεμονωμένα σχέδια στην αντίστοιχη περιφέρεια. Η
διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων γίνεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η επιλογή των σχεδίων γίνεται 
αποκεντρωμένα (με εξαίρεση μεγάλα σχέδια, στα οποία πρέπει να ακολουθείται διαφορετική 
διαδικασία). Η Αρχή Διαχείρισης οφείλει να διασφαλίζει ότι τα σχέδια που επιλέγονται για 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ συμμορφώνονται προς την εθνική και την κοινοτική 
νομοθεσία. Η Επιτροπή μπορεί ωστόσο να παρέμβει σε περιπτώσεις παραβίασης της 
κοινοτικής νομοθεσίας ή σε περίπτωση οικονομικών παρατυπιών. Στο παρόν στάδιο η 
Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει σύγκρουση με την κοινοτική νομοθεσία βάσει των 
διαθέσιμων πληροφοριών.

Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η Επιτροπή Παρακολούθησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων («Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» και
«Σύγκλιση») για την Κάτω Σαξονία αποφάσισε σχετικά με τα κριτήρια επιλογής για τις 
αιτήσεις σχεδίων και η Συντονιστική Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το ποια 
σχέδια θα συγχρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Κατά την 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η αρχή της επικουρικότητας στην Κάτω Σαξονία 
προχωρεί ακόμη παραπέρα: χορηγείται στις επαρχίες και τους δήμους ένα συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό και οι αρχές τους είναι αρμόδιες για την επιλογή των σχεδίων και τη 
χορήγηση στήριξης. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχει στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής Παρακολούθησης αλλά με καθεστώς απλώς παρατηρητή. Δεν έχει δικαίωμα 
ψήφου είτε όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των σχεδίων είτε όσον αφορά την επιλογή των 
σχεδίων που θα λάβουν στήριξη. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να 
επηρεάσει άμεσα το πρόγραμμα στο επίπεδο των μεμονωμένων σχεδίων.

Το σχεδιαζόμενο έργο

Το σχεδιαζόμενο έργο αφορά την επέκταση ενός αστικού σιδηροδρόμου μέσω του προαστίου
Lilienthal της Βρέμης. Η χρηματοδότηση για το έργο αυτό παρέχεται σε ποσοστό 60% των 
επιλέξιμων δαπανών από το γερμανικό ομοσπονδιακό κράτος, σε ποσοστό 22,5% των 
επιλέξιμων δαπανών από το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας και από το κρατίδιο της Βρέμης και 
τον δήμο του Lilienthal.

Η Επιτροπή επικοινώνησε με την Αρχή Διαχείρισης προκειμένου να λάβει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα ζητήματα που θέτει ο αναφέρων. Σύμφωνα με την 
Αρχή Διαχείρισης, το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε το 2008 σε 53,66 εκατομμύρια 
ευρώ, δηλ. ποσό κατά 12,5% υψηλότερο του ποσού που είχε υπολογιστεί νωρίτερα. Αυτό 
οφείλεται στην αύξηση του γενικού κόστους σε σύγκριση με το έτος 2006, οπότε 
σχεδιάστηκε το έργο και έγιναν οι σχετικοί υπολογισμοί. Επί του παρόντος, οι τεχνικές και 
οικονομικές πτυχές του σχεδίου αξιολογούνται από εμπειρογνώμονες στην Κάτω Σαξονία. Η 
απόφαση σχετικά με το εάν θα δοθεί ή όχι συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ αναμένεται να 
ληφθεί στις αρχές του Μαρτίου του 2009. Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης, η συνεισφορά 
του ΕΤΠΑ στο σχέδιο αυτό, εάν εγκριθεί, θα ανέρχεται σε 5,45 εκατομμύρια ευρώ. Η 
συνεισφορά θα προέλθει από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια Σύγκλισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για την επιλογή μεμονωμένων σχεδίων για 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Αυτό αποτελεί ευθύνη των αρχών του προγράμματος
(Επιτροπή Παρακολούθησης, Αρχή Διαχείρισης, NBank: η περιφερειακή τράπεζα που 
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συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος). Η απόφαση σχετικά με το εάν το έργο θα 
συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ αναμένεται εντός του Μαρτίου του 2009. Η Αρχή 
Διαχείρισης πρέπει να διασφαλίσει ότι τόσο αυτό όσο και άλλα σχέδια που επιλέγονται για 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ συμμορφώνονται πλήρως προς την εθνική και την 
κοινοτική νομοθεσία.


